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OVER CONTRACTEN…
Er bereikten ons de voorbije weken
een
aantal
berichten
i.v.m.
renumeratie en contracten. Daarbij
werd ons de vraag gesteld of we niet
konden tussenkomen bij opdrachtgevers. Laat het duidelijk zijn, dat
wij dit niet echt als onze taak
beschouwen. Wij hebben daarvoor
immers een specialist in huis in de
persoon van de heer Gerrit Van Der
Wiele. Indien nodig kunt u op hem
beroep doen bij geschillen.
Bovendien
kunnen
wij
niet
tussenkomen bij gevallen waarin
men reeds duidelijk op voorhand
weet wat de voorwaarden van de
opdrachtgever zijn.
Er werd ons
namelijk een geval gesignaleerd van
een reisleider die solliciteerde bij
een bepaalde opdrachtgever.
Die
gaf de voorwaarden, waar de
bedoelde reisleider niet akkoord kon
mee gaan, en vroeg dan onze
tussenkomst. Wij vinden echter dat
dit niet onze taak is. Als men op
voorhand de voorwaarden weet, dan
is men al of niet vrij om erop in te
gaan of niet. Soms gebeurt het ook
dat men, na een opdracht, minder

vergoeding
ontvangt
dan
er
‘afgesproken’
was.
Minder
deelnemers dan voorzien, de
duurdere mazoutkosten (alhoewel
dit argument momenteel niet meer
echt op gaat…), of nog andere,
zijn soms ‘een reden’ voor de
opdrachtgever om minder te
betalen aan de reisleider. En juist
bij die ‘afspraak’ wringt het
schoentje meestal…
Enkel een
geschreven contract is bindend,
mondelinge overeenkomsten zijn
van geen tel, want wie kan wat
bewijzen, als het erop aankomt?
Daarom durven wij nogmaals
aandringen om het modelcontract,
dat via de website te downloaden
is, te gebruiken. En dan heben we
het nog niet over de renumeratie.
Ook hier hebben wij een richtprijs
voorgesteld, die op de website
vermeld staat, nl. 125 euro/dag.
Zolang er collega’s zijn die
prestaties uitvoeren die ver onder
die
richtprijs
gaat,
zullen
opdrachtgevers -misschien begrijpelijkerwijze vanuit hun standpunt
gezien- niet vlug geneigd zijn om
meer te betalen. Wij durven hier

ook
pleiten
voor
meer
eensgezindheid onder de reisleiders, om de door de Raad van
Bestuur voorgestelde richtprijs af
te dwingen. We beseffen dat dit
niet altijd gemakkelijk is, maar er
zal maar eerst dan resultaat
komen, als we allemaal aan één
en hetzelfde zeel blijven trekken.
Bijkomend is nog, dat er geen
statuut bestaat voor reisleiders.
Eens dit tot stand gekomen is,
wordt het misschien na verloop
van (veel) ‘tijd en boterhammen’
iets makkelijker om duidelijke
afspraken te onderhandelen. Het
is en blijft één van de grote
doelstellingen van uw vereniging.
Op
de
voorbije
Algemene
Vergadering
van
1
februari,
kregen we alvast van mevrouw
Mia De Vits een hint in welke
richting we kunnen proberen te
werken. Een verslagje van deze
Algemene Vergadering, vindt u
verderop in deze Nieuwsbrief.

Johan Verweirder
voorzitter vzw Reisleiders Vlaanderen

Algemene Vergadering vzw RL Vlaanderen 1-02-2009
Den Bloeyenden Wijngaert in Asse was de nieuwe locatie voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van de
vzw. En het zou een belangrijke vergadering worden. De statuten, ondertussen reeds 9 jaar oud, moesten
dringend aangepast worden aan de nieuwe wetgeving op de vzw’s. Na de klassieke punten op dergelijke
algemene vergadering, van goedkeuring van de rekeningen van het voorbije jaar, tot en met kwijting aan de
Raad van Bestuur, werden de vernieuwde statuten aan de goedkeuring van de ongeveer 50 opgekomen leden
voorgelegd. Vooraf had de Raad van Bestuur deze statuten reeds aangepast en verfijnd, en ook voorgelegd
aan het VSDC, een organisatie die zich met het nazien van de wettelijkheid van statuten bezighoudt. De
meeste aanpassingen stonden dan ook in het teken van het volledig aanpassen aan de wettelijke
verplichtingen van statuten.
De Raad van Bestuur heeft ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om een euvel dat in de vorige statuten
stond, aan te passen. Het probleem zat hem namelijk in de goedkeuring van een aantal zaken, o.a. de
verkiezing van een nieuw bestuur, om de 4 jaar. Volgens de vorige statuten, moest dit gebeuren door de
meerderheid van de leden. En gezien het stijgend aantal leden, behaalden we die meerderheid nog nooit.
Daardoor moest er ‘gewerkt’ worden met twee vergaderingen, een eerste die niet het vereiste quorum van
50% van de leden haalt, en een tweede, die dan wel kan beslissen, ongeacht het aantal aanwezigen. Dat
euvel werd nu verholpen door de tekst aan te passen, naar de meerderheid van de aanwezige leden. Het
niet-elegante, en voor velen ook onduidelijke systeem van twee bijeenkomsten, een eerste ‘nep’vergadering
gevolgd door een tweede ‘echte’ vergadering, is daarbij van de baan. Enkel voor een eventuele volgende
aanpassing van de statuten zal dat systeem nog eens moeten toegepast worden, want voor statutenwijziging
moet wettelijk inderdaad de helft van alle leden aanwezig zijn.
Tweede hoogtepunt op deze Algemene Vergadering was de spreekbeurt van mevr. Mia De Vits, Europees
Parlementslid, over de Europese regelgeving i.v.m. reisleiding. Zij had het vooral over de problemen in Italië.
Normaal zouden er eigenlijk geen problemen meer mogen zijn, gezien de Europese Commissie de lidstaten
regels heeft opgelegd. Probleem is dat heel wat landen die regelgeving nog niet nationaal geratificeerd
hebben. Indien er zich echter nog problemen zouden voordoen, kunnen we in elk geval als vereniging bij
haar terecht om die problemen te signaleren. Zij gaf ook een antwoord op een tiental vragen, die haar vooraf
werden doorgespeeld. Die gingen o.a. ook over het statuut van de reisleiders, maar dit is natuurlijk op
federaal niveau te regelen. Daarbij dacht ze in de richting van een gelijkaardig statuut als de kunstenaars of
onthaalmoeders. Wat bij sommigen achteraf de gedachte ontlokte, dat reisleiders naast gids, kassier,
psycholoog, animator e.a., inderdaad ook nog soms ‘onthaal-vader/moeder’ moeten zijn… ☺
Mevrouw De Vits kreeg uit handen van voorzitter Verweirder nog een passend geschenk aangeboden, waarna
een gezellige receptie volgde. In de vernieuwde formule van deze Algemene Vergadering had de Raad van
Bestuur ook een middagmaal voorzien, waarvoor zo’n 30-tal aanwezigen aanschoven. Onder leiding van
bestuurslid Bert Bogaert verkenden daarna nog een 20-tal moedige stappers de prachtige glooiende streek
van Asse. De nieuwe formule slaat dus aan bij de leden. Tot volgend jaar alvast, voor het 10-jarig bestaan.

In aflevering vijf van onze reeks, komen de insecten aan bod. De insecten (Insecta) zijn een klasse van de geleedpotigen (Arthropoda). Met
925.000 beschreven soorten is het verreweg de grootste groep van dieren. Alle andere soorten dieren samen zijn nog niet zo soortenrijk als de
insecten; ongeveer 70% van de ruim 1 miljoen beschreven diersoorten behoort tot de insecten. Geschat wordt dat er vele honderdduizenden tot
enkele miljoenen soorten zelfs nog niet eens ontdekt zijn.
Insecten leven zowel op het land als in zoet water, terwijl enkele soorten zelfs in zee leven, maar hier nemen de kreeftachtigen de plaats van de
insecten vrijwel volledig in. Sommige insecten spelen een directe rol in het leven van de mens, zoals bij het overbrengen van ziekten, het
verzamelen van honing, of door het opeten van de oogst, maar ook door de bestuiving van voedingsgewassen. De wetenschap die zich met de
bestudering van insecten bezighoudt heet entomologie.
Insecten zijn eenvoudig van andere geleedpotigen te onderscheiden door de vrij specifieke lichaamskenmerken. Er zijn zowel nuttige insecten die
op grote schaal worden gekweekt als schadelijke soorten die als plaag worden beschouwd. Een aantal soorten insecten wordt gegeten of gebruikt
voor voedselbereiding. Insecten communiceren met elkaar d.m.v. geurstoffen of door een bepaald gedrag te vertonen. De voortplanting en
ontwikkeling kent door het enorme soortenaantal een zeer breed scala aan uiteenlopende variaties, net als de verschillende methoden van
camouflage of verdediging.
Hoe de insecten precies zijn ontstaan is niet helemaal duidelijk, zelfs de groep waaruit ze ontstaan zijn is niet precies bekend. We weten dat de
oudste insecten ongeveer 350 miljoen jaar geleden leefden uit fragmenten uit het Devoon (van 416 tot 360 miljoen jaar geleden). Omdat deze
soorten echter al zeer gespecialiseerde dieren waren, zijn de insecten waarschijnlijk nog ouder. Veel insecten worden gevonden in barnsteen,
versteend hars van naaldbomen waarin een exemplaar goed geconserveerd blijft.
Een nog groter raadsel is wanneer de insecten konden vliegen, en hoe de vleugels zijn ontstaan. Alle gevonden fossiele vliegende insecten waren
waarschijnlijk al behendige vliegers, en er zijn nog geen vondsten gedaan van tussenvormen van lichaamsdelen en vleugels.
De klasse van de insecten is onderverdeeld in een dertigtal ordes, zoals kevers of vlinders, die weer worden verdeeld in families, zoals de
loopkevers en de snuitkevers. De ordes zijn na enige oefening makkelijk te herkennen. Op lager niveau zijn echter vele soorten vrijwel identiek
aan andere soorten en lastig te onderscheiden. De anatomie en de taxonomie van insecten zijn door deze enorme verscheidenheid een vak op
zich.
Voor de volledigheid geven we hierbij alle onderklassen en orden; het spreekt voor zich dat we ze niet allemaal gaan bespreken:

Apterygota (primair ongevleugelden)

Thysanura - Franjestaarten, tegenwoordig een superorde

Microcoryphia (eerder ook wel Archeognatha genoemd)

Zygentoma

Diplura

Protura - Oerinsecten

Collembola - Springstaarten
(Veel taxonomen plaatsen bovenstaande groepen primitievere zespotigen buiten de klasse van de insecten en beschouwen alleen de hierna
volgende orden als 'echte' insecten)


Pterygota (gevleugelde insecten)
A. Exopterygota (Hemimetabola) (= met onvolledige gedaanteverwisseling)

Ephemeroptera - Haften

Plecoptera - Steenvliegen

Odonata - Libellen

Embioptera - Webspinners

Grylloblattodea (een zeer kleine orde van berginsecten)

Orthoptera - Sprinkhanen en krekels (Rechtvleugeligen)

Phasmatodea - Wandelende takken

Mantophasmatodea - (Een onlangs (2002) ontdekte nieuwe orde!)

Dermaptera - Oorwormen

Dictyoptera (de twee onderorden hiervan worden door sommigen tot 'echte' orden gepromoveerd)
•
Mantodea - Bidsprinkhanen
•
Blattaria - Kakkerlakken

Isoptera - Termieten

Zoraptera (nog een zeer kleine orde, van hout- en bodeminsecten)

Psocoptera - Stofluizen

Mallophaga - Bijtende luizen

Anoplura - Stekende luizen

Thysanoptera - Thripsen

Heteroptera - Wantsen (deze en de volgende orde worden door sommigen anders ingedeeld)

Homoptera - Plantenluizen en Cicaden
B. Endopterygota (Holometabola) (= met volledige gedaanteverwisseling)

Neuroptera - Netvleugeligen

Raphidioptera - Kameelhalsvliegen

Megaloptera - Slijkvliegen, elzevliegen

Mecoptera - Schorpioenvliegachtigen

Trichoptera - Schietmotten

Lepidoptera (Schubvleugeligen) - Vlinders

Diptera - (vliegen en muggen) (Tweevleugeligen)

Siphonaptera - Vlooien (zijn secundair ongevleugeld)

Coleoptera – kevers (Schildvleugeligen)

Strepsiptera - (Waaiervleugeligen)

Hymenoptera - (bijen, hommels, wespen, en mieren) (Vliesvleugeligen)

De meeste insecten maken een volledige of onvolledige gedaanteverwisseling (metamorfose) door bij ontwikkeling van respectievelijk larve of
nimf naar imago (volwassen insect). Het jonge insect groeit stapsgewijs, met iedere vervelling. Na de laatste vervelling kan het insect zich
voortplanten en is anatomisch volledig ontwikkeld; larven en nimfen hebben nooit vleugels. Deze stapsgewijze groei is nodig door de zeer geringe
elasticiteit van het exoskelet, dat steeds afgeworpen moet worden om het insect te laten groeien. Het groeien gebeurt vlak na de vervelling, het
enige moment waarop het pantser zacht en rekbaar is.
Een larve is het juveniele stadium van een aantal groepen insecten, een larve is wormachtig en heeft nog geen of weinig harde delen. De insecten
met een larvestadium heet men holometabool. De larven kunnen zich soms moeilijk verplaatsen als de poten niet of nauwelijks zijn ontwikkeld.
Voorbeelden zijn kevers, vliegen en muggen, bijen, mieren en wespen en vlinders, maar uitzonderingen zijn er ook zoals de larven van rovende
kevers. Voorbeelden van verschillende typen larven zijn:
•
de ritnaald of koperworm, de larve van kniptorren
•
de engerling, de larve van bladsprietkevers
•
de emelt, de larve van de langpootmuggen
•
de rups, de larve van vlinders
Een larve vervelt meerdere malen, waarbij hij steeds groter wordt. Sommige larven zien er per stadium iets anders uit. Veel larven vreten zich
ergens in: een boom, een stuk fruit, een dood dier, een mesthoop, enz. De larve blijft eten tot hij volledig is ontwikkeld en dan vindt de verpopping
plaats. De pop komt na enige tijd, soms na een seizoensrust, uit, waarna het volwassen insect of imago tevoorschijn komt. Een eenmaal
volwassen insect vervelt niet meer, en wordt ook niet groter. Een kleine kever wordt dus nooit een grote kever, maar is een andere soort.
Een nimf is eveneens een nog niet volledig ontwikkeld insect, dat net als een larve na de laatste vervelling pas uitgroeit tot het imago. De insecten
met een nimf stadium worden hemimetabool genoemd. Voorbeelden zijn sprinkhanen, krekels, wandelende takken, kakkerlakken, bidsprinkhanen
en oorwormen. Een nimf lijkt echter vanaf de geboorte al op een volwassen exemplaar, al is de lengte veel kleiner, zijn de ledematen nog kort en
vleugels ontbreken. Net als een larve groeit de nimf in stapjes door te vervellen, en wordt na iedere vervelling iets groter. In tegenstelling tot een
larve zijn veel karaktistieke kenmerken van de imagos al wel ontwikkeld, zo kunnen nimfen van sprinkhanen springen met de achterpoten en
nimfen van bidsprinkhanen hebben al direct de gespecialiseerde vangarmen. Ook zijn ze mobieler en bewegen zich door de bladeren of op de
bodem in plaats van op één plaats te blijven zoals veel larven doen.
Volgende Nieuwsbrief beginnen we dan echt met de bekendste soorten insecten.

Nog uit de Algemene Vergadering: ledenbijdrage.
De Algemene Vergadering is ook het orgaan dat beslist over de lidmaatschapsbijdrage. Die bedroeg al sedert een paar jaar 38
euro. De Raad van Bestuur vond het passend om de bijdrage aan te passen aan de verhoogde index, en stelde aan de Algemene
Vergadering een nieuwe bijdrage voor van 40 euro. Deze verhoging werd door de Algemene Vergadering unaniem aanvaard.
Binnenkort krijgt u weer de uitnodiging tot hernieuwen van uw lidmaatschap toegestuurd. Wij rekenen dan ook weer op de
vernieuwing van uw lidmaatschap zodat wij de meest representatieve vereniging van en voor reisleiders kunnen blijven;
waarvoor dank bij voorbaat.
Aansluitend kon voorzitter Verweirder ook een zeer voordelig nieuw voorstel doen i.v.m.
Car&bus magazine, het tweemaandelijks ledenblad van de FBAA voor Groepstoerisme en
Gemeenschappelijk vervoer over de weg. Tot nu toe betaalden de leden van de vzw daarvoor
een voordelig tarief van 43 euro, ofte 19 euro korting op de normale prijs. Voortaan zullen de
leden nog minder betalen, nl. 20 euro, of nog slechts een derde van de normale kostprijs
(62 €). Bovendien komen er in het magazine ook meer toeristische artikels, die voor reisleiders
ook zeer interessant zijn. Het verwijt dat het blad te technisch was en vooral gericht op
chauffeurs en constructeurs, is daarmee meteen van de baan. Een goeie overeenkomst tussen
FBAA en uw vzw dus, en wij kunnen u het nieuwe magazine dan ook alleen maar sterk
aanbevelen. Wie een abonnement wenst te nemen kan zich wenden tot Annelies Verslype, in
het kasteel in Rumbeke. Doen!! In het nummer van januari-februari staat overigens een
interessant artikel met tips over hoe je kunt omgaan met laatkomers… verder ook over
‘Kastelen aan de Maas’, Bauhaus (zie ook verder), en een nieuwe rubriek over ‘Reisbrochures
met infowaarde’. Interessante lectuur dus en bovendien voor een gunstprijsje!

90 jaar BAUHAUS
Duitsland herdenkt in 2009 dat
het Bauhaus, de academie voor
architectuur en vormgeving,
negentig jaar geleden werd
opgericht in Weimar.
De
Thüringse steden Weimar, Jena
en Apolda en de hoofdstad
Berlijn vormen dit jaar het
toneel voor activiteiten rond het
Bauhaus.
De baanbrekende ontwerpen van
het Bauhaus, die kunst, design en
techniek verenigden, hadden een
grote uitwerking op het dagelijkse
leven.
Het Bauhaus wordt beschouwd als een van de belangrijkste 'exportproducten' van de
Duitse cultuur in de 20ste eeuw.

In 1925 verhuisde de Bauhaushogeschool van Weimar naar de
stad Dessau. Later vestigde het
instituut zich in Berlijn, waar het in
1933 onder druk van het nationaalsocialisme zijn deuren sloot. Veel
Bauhaus-architecten weken uit naar
de Verenigde Staten. De negentigste verjaardag van de invloedrijke
kunststroming wordt in Duitsland
gevierd
met
tentoonstellingen,
concerten en symposia.
'Weimar - das bauhaus kommt'
Uiteraard staat Weimar dit jaar
volledig in het teken van het
Bauhaus. De stad oefende vooral in
de eerste twee decennia van de
vorige eeuw een magische aantrek-

kingskracht uit op jonge, creatieve,
avant-gardistische kunstenaars.
Grondlegger voor het Bauhaus was
architect Martin Gropius (18831969); we schrijven 1919.
De expositie 'Weimar, das bauhaus
kommt' documenteert de oorspronkelijke ideeën achter de stroming
uitvoerig op vier plaatsen: in het
Bauhaus-Museum,
het
Neue
Museum Weimar, het SchillerMuseum
en
het
GoetheNationalmuseum. Naast werk van
Duitse
Bauhaus-meesters
als
Wassily Kandinsky, Paul Klee en
Lyonel Feininger zijn er ook
meubelontwerpen van de Belg

Hohe Pappeln

vier
maanden
gebouwd.
De
Universiteit van Weimar organiseert
in het jubileumjaar een wandeling
langs de Bauhaus-plekken.
1 april t/m 30 november 2009

In Weimar zijn nog veel sporen van
het Bauhaus te vinden, zoals 'Hohe
Pappeln', het huis waar Van de
Velde woonde en de villa Tusculum,
van zijn leerling Tilo Schoden.
Oostelijk van de rivier de Horn,
bevindt zich het Haus am Horn. De
architect en schilder Georg Muche
ontwierp het huis - het eerste dat
volgens de principes van het
Bauhaus werd gerealiseerd - als
voorbeeld
voor
het
'moderne
wonen'. In 1923 werd het in slechts

Berlijn - 'Modell Bauhaus'
Voor de expositie 'Modell Bauhaus'
in
het
Martin-Gropius-gebouw
werken
de
drie
belangrijkste
Bauhaus-instituten in Duitsland het Bauhaus Archiv/Museum für
Gestaltung Berlin, de Stiftung
Bauhaus Dessau en de Klassik
Stiftung Weimar, voor de eerste
keer samen. De tentoonstelling be-

Henry van de Velde te zien.
7 april t/m 5 juli 2009

www.klassik-stiftung.de

licht de geschiedenis van het
Bauhaus met een omvangrijke
presentatie van het werk van de
belangrijkste docenten en leerlingen
en de thema's die op de school aan
de orde kwamen. Voor deze
expositie wordt samengewerkt met
het
Amerikaanse
Museum
of
Modern
Art
(MoMa),
dat de
tentoonstelling na Berlijn, naar New
York
haalt
onder
de
naam
'Bauhaus-1919-1933 Workshops for
Modernity.'
22 juli t/m 4 oktober 2009

www.modell-bauhaus.de
Jena - Wassily Kandinsky
In Jena laat de expositie ‘Wassily

www.uniweimar.de/bauhausspaziergang

Kandinsky - Gemälde, Zeichnungen
und Druckgraphik' de overgang van
abstractie naar constructie in het
werk van de kunstenaar zien.
Kandinsky had een hechte band
met het stadje vanwege de vele
kunstliefhebbers die daar zijn werk
financieel ondersteunden.
6 september t/m 22 november

www.museen.jena.de
Start
In Apolda werd eerder in januari al
het startsein voor het Bauhaus-jaar
gegeven met een overzicht van het
werk van Adolf Hoenzel (18531934).
Zijn vernieuwende theorieën over kleurgebruik stonden

aan de basis van het onderwijs in
de Bauhaus-academie.
11 januari t/m 22 maart 2009

www.kunsthausapolda.de
De
brochure
‘Bauhaus
2009,
Reiseplanner für Gruppen und
Vereine’ kan verkregen worden bij
de Duitse dienst voor Toerisme in
Brussel, Gulledelle 92, 1200 Brussel
Tel. 02 245 97 00. De info voor
groepen bestaat uit hotels, restaurants, tarieven, arrangementen,
stadsrondleidingen, gidsen, infopunten en websites.
Internet:

www.duitsland-vakantieland.be

INTERESSANTE WEETJES…
Het Italiaans Bureau voor
Toerisme wil de regio Lazio,
waarin ook Rome ligt, sterker
in de kijker plaatsen. De
hoofdstad trekt terecht het
hele jaar door grote belangstelling, maar Lazio profiteert
daar nauwelijks van. Een
combinatie met een stedenreis naar Rome zou dus in
veel gevallen voor de hand
liggen. Naast culturele bezienswaardigheden biedt Lazio
veel mogelijkheden om van de
rijke natuur te genieten.
Info:
http://www.turismolazio.it
Venetië voert vanaf 1 februari
een 3 euro kostende dagkaart
in voor toeristen die gebruik
willen maken van de openbare
toiletten. Buiten het hoogseizoen en carnaval wordt het
tarief gehalveerd. Ook kunnen
goedkopere
dagkaarten
vooraf worden geboekt via
internet.
Nijmegen maakt Romeins
verleden zichtbaar
Door middel van een wandelen fietsroute met informatiepanelen langs de belangrijkste
plekken van het Romeins
Nijmegen, laat de gemeente
haar rijke verleden zien.
Nijmegen
vierde
4
jaar
geleden haar 2000-jarig bestaan en is de oudste stad van
Nederland. Het waren de
Romeinen die er de eerste
stedelijke nederzetting stichtten. Bovengronds is er nog
niet veel te zien van dit
verleden maar de gemeente
wil daar met deze route
verandering in brengen. De
route begint en eindigt bij Het
Valkhof in het centrum van
Nijmegen en volgt gedeeltelijk
een oude Romeinse weg.
Belangstellenden komen langs
plaatsen waar grafmonumenten gevonden zijn en langs de
oude
locaties
van
een
Romeins fort, een markthal en
een amfitheater.

Belgian whisky festival
Van 13 tot en met 15
maart kan men in Spa
meer dan 250 whisky’s
proeven aan het casino in
de Rue Servais.
Info:
www.whisky-live.be
en
0475 685 208
CARNAVAL 2009
IN DUINKERKE
Zaterdag 31-01: Bal
van de Chat Noir
Zaterdag 7-02: Bal van
de Kakernesches
Zaterdag 14-02: Bal
van de Kapers – Stoet
van Mardyck
Zaterdag 21-02: Stoet
van de Laagstad – De
Nacht van Oncle Cô
Zondag 22-02:
Visscherbende
Duinkerke – Bal van de
Acharnés
Maandag 23-02: Stoet
van de Citadel
Dinsdag 24-02: Stoet
van Rosendaël
Woensdag 25-02:
Kinderbal van de
Chevaliers
Zaterdag 28-02: Stoet
van Petite-Synthe –
Bal van de Gigolo’s en
de Gigolettes
Zondag 1-03: Maaltijd
van de Violette – Stoet
van Malo-les-Bains –
Bal van de Violette
Zaterdag 7-03: Bal van
de Sporting
Zaterdag 14-03:
Lentebal

LOUVAIN-LA-NEUVE
HEILIGE MYTHES EN
VERHALEN

Op de Place Blaise Pascal 1
in Louvain-la-Neuve, kun
je nog tot 15 maart naar
een tentoonstelling over de
geschiedenis van beschavingen. India en OudGriekenland komen er aan
bod
d.m.v.
originele
werken en gipsbeelden.
Info:
www.muse.ucl.ac.be
010 47 48 41

Fundsache Luther
Tot 26 april 2009 in het
Landesmuseum für
Vorgeschichte in Halle (D)
Recente opgravingen in het
geboortehuis van Luther in
Eisleben, brachten onbekende feiten over de levensstijl
van Luther en zijn familie
aan
het
licht.
Een
tentoonstelling over één van
de belangrijkste mensen uit
de Europese geschiedenis.
www.fundsache-luther.de

Engeland viert 200ste
geboortedag van Darwin
Shrewsbury, de geboorteplaats
in
Engeland
van
Charles
Darwin, maakt zich op voor de
200ste
verjaardag
(op
12
februari) van haar beroemdste
inwoner aller tijden. Bezoekers
kunnen
er
een
speciale
stadswandeling
maken,
de
Darwin Trail, er zijn festivals
en later in het jaar nog vele
andere activiteiten.
De Darwin Trail in het voetspoor
van ‘de grootste man van zijn
eeuw’
wordt
in
Shrewsbury
aangegeven met opvallende ronde
platen die in het voetpad zijn
aangebracht. Dat maakt de route
makkelijk
voor
individuele
wandelaars.
Je kunt bij het
toeristenkantoor
een
gratis
brochure afhalen van deze door de
Royal Mail gesponsorde route.
Royal Mail brengt in 2009 ook
speciale Darwin-postzegels uit. In
februari gaat het Darwin Festival
van start met o.a. lezingen en
discussies en later in het jaar
brengen acteurs in 19de eeuwse
kostuums de Darwinperiode weer
tot
leven.
Ook
vinden
er
evenementen
plaats
om
de
geboorte, de doop en de terugkeer
van Darwin naar Shrewsbury na
zijn reis op The Beagle te vieren.
Er is een bedrag van 350.000 pond
geïnvesteerd in een standbeeld –
'Quantum Leap' – dat uiteraard
officieel
zal
worden
onthuld
gedurende
het
Darwin-jaar.
Geologie
was
Darwin´s
belangrijkste interesse en zijn
baanbrekende evolutieleer heeft
ons veel duidelijk gemaakt over
hoe oud de aarde werkelijk zou
kunnen zijn. De ontwerpers van
Quantum Leap, Pearce & Lal, heb-

ben daarom ook een werk gecreëerd,
dat lijkt te verwijzen naar de lagen rots
die de bodem vormen van Shropshire.
Het opvallende gedenkteken is ook al
vergeleken met dinosaurusbeenderen,
DNA, de menselijke ruggegraat en de
bogen van een brug. Het is naast het
standbeeld van Darwin en de ‘Darwin
Gate’ (onthuld in november 2004) het
derde Darwin gedenkteken.

Naast de Darwin-herdenking vinden ook
andere belangrijke evenementen in
Shrewsbury plaats, zoals de viering van
het feit dat 150 jaar geleden het
wereldberoemde boek The Origin of the
Species werd gepubliceerd.
Een ander hoogtepunt is de opening
van het spiksplinternieuwe Theatre
Severn; de verschijning van een enorm
op windkracht gedreven beest ontworpen door de Nederlander Theo
Janssen in The Quarry op 4 juli 2009 en
een schitterende vuurwerkshow met
Darwin´s huis op de achtergrond op de
jubileumdag van de publicatie van The
Origin of the Species op 24 november
2009. Ook elders in Engeland wordt
rond Darwins tweehonderdste geboortejaar
van
alles
ondernomen.
De
universiteit
van
Cambridge,
waar
Darwin vanaf 1827 studeerde, houdt in
juli
een
eigen
festival.
In
de
universiteitsstad zijn er dan allerlei ook
voor
bezoekers
interessante
en
bijzondere activiteiten.
Ook in België is de 200ste geboortedag
van Charles Darwin aanleiding voor
bijzondere activiteiten. Het Museum
voor Natuurwetenschappen in Brussel
opent dan zijn nieuwe Galerij van de
Evolutie voor het publiek. Daar wordt
het boeiende verhaal van het ontstaan
van het leven volgens Darwin verteld en
toegelicht. Verder biedt een blik op de
toekomst een hypothese over hoe het
leven verder zou kunnen evolueren.
Meer dan 40 jaar was de zaal met zijn
magistrale
architectuur
en
een
oppervlakte van 1200 m2 gesloten voor
het publiek. Vanaf de tweehonderdste
geboortedag van Darwin is het publiek
er weer welkom om er via 400
specimen en 600 fossielen meer te
weten te komen over evolutie en
biodiversiteit. Internet:
www.discoverdarwin.co.uk.
www.visitshrewsbury.com.
www.darwinshrewsbury.org/
http://timetoeatthedogs.com/
www.darwin2009.cam.ac.uk/
www.visitengland.nl
www.natuurwetenschappen.be

A coach is not a truck!
Touringcars hebben mensen aan boord, die willen zien en genieten en informatie krijgen en beleven en meemaken, en verdienen in dat
verschil met bijvoorbeeld balen stro toch wel een andere behandeling voor voertuig, chauffeur, reisleider en reizigers. Gebruik het logo om
er uw passagiers op al uw uitstappen op te wijzen en over te spreken, met alvast een oprecht dankjewel van de wereld van het
personenvervoer in groep over de weg!

De eerstvolgende editie van de Nieuwsbrief mag je normaal verwachten vanaf 5 maart 2009. Heb je
ook iets om te publiceren: mail het naar de redactiecoördinator op onderstaand mailadres, tegen de
25ste van de maand vóór de maand waarin het moet verschijnen. Afhankelijk van de beschikbare
plaats of andere dringende berichten, wordt je bijdrage opgenomen of verplaatst naar een volgende
editie. Verschijnt niet in juli en augustus.
 Moorseelsesteenweg 2, 8800 RUMBEKE
 051 22 60 60
 051 22 92 73
secretariaat en algemene vzw-info: riet espeel 051 26 97 14, fax 09 351 90 98,
0475 383 446 -- kantooruren: di en wo 9-12 en 13-17 u, do 9-12 u
mail: info.reisleiders.vlaanderen@telenet.be website: www.reisleidersvlaanderen.be
Vereniging zonder Winstoogmerk
KBC 467-5380301-89 BE 0473.187.477
Redactiecoordinator: johan.verweirder@gmail.com  058 23 75 98
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